คํากลาวเปดงาน “ไบโพลาร วันฟาใหม” เนือ่ งในโอกาสการทํางานรวมกันระหวางสมาคมจิตแพทยกับ
ชมรมเพื่อ Bipolar จึงขอเสนอคํากลาวเปดงาน แจงแกสมาชิกทราบ
โดย นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (นายกสมาคมจิตแพทย)
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
สวัสดีเพื่อนสมาชิกของชมรมเพื่อนไบโพลารอีกครั้ง ผมยินดีอยางยิ่งในนามของสมาคมจิตแพทย
ที่ไดมีโอกาสมารวมงานในกิจกรรมของสมาชิกทุกทานในวันนี้ ผมเพิ่งมาเปนนายกสมาคมจิตแพทยไดเมื่อ
มกราคมที่ผานมาคณะกรรมการชุดนี้เราก็มีแนวคิดและมีความตั้งใจรวมกันสิ่งที่เราจะทําเปนนโยบายสําคัญ
ของสมาคมก็คือ เรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในโครงการนี้ก็
คือ การทํางานรวมกับสมาคมและองคกรของผูปวยและญาติโดยคงไมใชแคเปนการใหกําลังใจเทานั้น แต
วาจะตองทํางานร วมกัน เคีย งบาเคียงไหลกัน เชน การประชุมวิชาการซึ่งทางราชวิทยาลัย จั ดทําร วมกับ
สมาคมจิตแพทย เราก็จะจัด section ในการประชุมวิชาการใหมี section ที่ทางผูแทนของสมาคมองคกรของ
ผูปว ยและญาติสามารถที่จ ะขึ้นเวทีและก็สื่อสารความคิด ความตองการของตัว เองถือวาเปนการทํางาน
รวมกันระหวางฟากของวิชาชีพและฟากของผูปวยและครอบครัวอยางมีศักดิ์ศรี
สังคมตองยอมรับผูปวยจิตเวช
การที่จะทําใหเรื่องของการดูแลผูปวยทางดานจิตเวชไมวาจะโรคใดๆก็ตามเปนเรื่องที่สังคมยอมรับ
มันก็คงตองเหมือนกับโรคทางกาย ซึ่งก็มีสาเหตุที่ทําใหคนเราตองเจ็บปวยญาติจะตองรับภาระในการดูแล
ดวยความเขาใจและเมื่อผูปวยดีขึ้นเขาก็ตองกลับไปสูสังคมได เชน โรคเบาหวานทุกคนไปไหนก็บอกวาผม
เปนโรคเบาหวาน แมก็บอกไดวาลูกเปนโรคเบาหวานหรือลูกบอกแมวาแมฉันเปนโรคเบาหวาน เราก็ตอง
กินยาตลอดชีวิตเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เราก็ตองบอกไดอยางเปดเผยวาเรากินยาตลอดชีวิต
เพื่อที่จะควบคุมหรือปองกันไมให Bipolar กลับมาเปนซ้ํา
สังคมจะเขาใจไดอันดับแรกก็ตองมาจากทางฟากของผูปวยและญาติ เราไดบทเรียนที่สําคัญที่สุด
ในโรคที่เปนปญ หามากที่สุด 2 โรค ทางฝายกายคือโรคเรื้ อนกับโรคเอดส ปรากฏว าโรคเรื้ อนไมคอย
ประสบความสําเร็จในการใหการยอมรับ เพราะวาวิธีคิดของโรคเรื้อนก็คืออยูในความดูแลของแพทย ถาจะ
สรางความเขาใจตองมาจากแพทย จะผาตัดเพื่อลด deformity ลดความพิการก็อยูในมือของแพทย แตวาโรค
เอดสตอนแรกสังคมมีความรังเกียจและนารังเกียจยิ่งกวาโรคเรื้อนดวยซ้ํา กลับประสบความสําเร็จอยางยิ่ง

ในการสรางความยอมรับ เพราะจุดที่สําคัญก็คือวาของโรคเอดสเขาเคลื่อนไหวมาจากผูปวยและญาติ เขามี
ชมรมเพื่อนวันพุธของกลุมผูปวยเอง ตั้งแตสมัยที่ยังไมมียารักษา แลวก็ speak out ความคิดและความรูสึก
และความตองการของตัวเอง และทําใหผูปวยโรคเอดสเปนกลุมโรคที่ประสบความสําเร็จมากเลย ทั้งที่ตั้งตน
เปนโรคที่ถูกรังเกียจอยางยิ่งเลยในวงการสังคม กลายเปนโรคที่ไดรับการยอมรับและไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทีย มกัน ประเทศไทยเปน ประเทศแรกๆในโลกนี้ที่มีนโยบายใหการรักษาด วยยาในการควบคุมเชื้อ
ไวรัสของโรคเอดสฟรี อยูในหลักประกันสุขภาพถวนหนา อยาลืมวาตอนหลักประกันสุขภาพถวนหนา 2-3
ปแรกมีการ ยกเวนการรักษาโรคบางโรครวมทั้งยารักษาโรคเอดส ก็แบบเดียวกับที่ผมคิดวาเราไดมากันถูก
ทางแล ว ความสั มพั น ธ ร ะหว างสมาคมของผูป ว ยและญาติ กั บองคก รวิ ช าชี พ เชน จิ ต แพทย ต อ งมี
ความสัมพันธแบบเคียงบาเคียงไหลกัน คือ ทั้ง 2 ฝายตองมีความเขมแข็งของตัวเอง มีแนวทางของตัวเอง
และถามีโอกาสก็ตองสนับสนุนซึ่งกันและกันวันนี้สมาคมก็มาสนับสนุนทานวันหนาเรามาประชุมวิชาการ
ทานก็มาสนับสนุนเรา สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในการที่เราจะตองทําใหสังคมมีความ
เขาใจที่ถูกตอง
ภารกิจสําคัญขององคกรผูปวยและญาติ
เมื่อเชานี้ผมดีใจมาก เปดทีวีมามีรายการเจาะประเด็น ชอง 11 คุณหมอนฤมล ที่ศรีธัญญา ไปพูดกับ
วิทยากรรายการหนึ่ งสนทนาเรื่อง Bipolar เปน จิ ตแพทย รุ นน องจากรุน เรา 3 คน(ผม นพ.มาโนช และ
พญ.สมรัก) แตเขาก็พูดไดดีชวยใหเกิดความเขาใจได อันนี้ก็เปนบทบาทของทางฟากจิตแพทย บทบาททาง
ฟากญาติก็ตองทําหนาที่ของญาติ ผมเคยไปรวมรายการๆหนึ่ง เปนรายการเกานานมากแลว ชื่อจันทร
กะพริบ รายการในวันนั้นเขาก็เชิญผูปวย Bipolar ทานหนึ่งซึ่งอยูในทีมผูกํากับรายการ เปนตัวอยางที่วา
ทางดานของกลุมผูปวยและญาติก็มีกลยุทธของตัวเองนอกเหนือจากชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันเปนกลยุทธ
สําคัญในการชวยใหญาติและผูปวยที่เขามาเปนใหมๆหายสับสนและตั้งตัวไดเร็วซึ่งก็เปนผลดีตอทั้ง 2 ฝาย
แต ภารกิจที่สําคัญ ยิ่งไปกวานั้น คือการทําใหสังคมเขาใจและยอมรับ แลวทุกระบบตองยอมรับ ระบบ
หลักประกันสุขภาพตองสามารถใหยาที่เหมาะสมและยาที่มีคุณภาพได ระบบประกัน สังคมตองยอมรั บ
และก็สังคมทั้งสังคมตองยอมรับวาสิ่งเหลานี้ก็เหมือนโรคทุกโรค คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปวยได และก็มีสทิ ธิ์
ที่ไดรับการรักษามีสิทธิ์ที่จะตองไดรับความคุมครอง ผมคิดวานี่คือสิ่งสําคัญซึ่งผมเชื่อวาเรื่องแบบนี้ลําพัง
จิตแพทยฝายเดียวคงไมมีทางสําเร็จ อยางที่ผมยกตัวอยางเรื่องโรคเอดส เราเปนประเทศแรกๆในโลกใบนีท้ ี่
สามารถใชยาตานโรคเอดสในระบบประกันได ถาลําพังแพทยฝายเดียวไมมีทางที่ทําสําเร็จได นี่เพราะวา
กลุมองคกรของผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดสเขามาผลักดันดวย

เพราะฉะนั้นผมก็อยากใหความรูสึกวาเราเปน ไมอยากใชคําวา ใหกําลังใจ เพราะที่มานั่งอยูตรงนี้
ผา นขั้ น ตอนพวกนี้ ม าหมด ตั้ ง แต ท อ แท หมดกํ า ลั งใจ ยอมรั บ จนกระทั่ง ตอนนี้ อึ ด ฮึ ด สู เต็ ม ที่
เพราะฉะนั้นคงไมไดตองการกําลังใจ แตเปนการยืนยันวาเราเปนพันธมิตรกัน ที่จะชวยกันที่จะทําใหเรื่อง
เหลานี้เปนเรื่องที่สังคมเขาใจ ระบบยอมรับ และก็คุมครองสิทธิความเปนมนุษยของเราอยางที่ควรจะเปน
ไมใชอยางที่เปนอยู หรืออยางที่เคยเปนในอดีต อันนี้สําคัญที่สุด
ชมรมเพื่อน Bipolar เปนหัวหอกของการเคลื่อนไหวสิทธิผูปวยจิตเวช
ประเด็น สุดทายผมก็ยังอยากใหมุมมองอันหนึ่ งวาทุก สิ่งทุกอยางจะตองเปลี่ยนแปลง จริงๆแลว
ตั้งแตผมเขามาในวงการจิตเวชตั้งแต 30 ปที่แลวจนกระทั่งถึงปจจุบัน เราก็ไดเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆวาโรคจิตเวช
ก็เหมือนโรคอื่นๆ มีตนเหตุ มีการรักษาทางยา ทางจิตและทางสังคมที่จะชวยใหผูปวยสามารถกลับคืนสู
สังคมได สมัยกอนโรคอยางเชนโรคจิตเภท (Schizophrenia) มีในตําราเขียนวารักษาไมหาย การคนควา
ใหมๆทําใหเราเปลี่ยนความคิดใหไปเรื่อย ผมไปประชุม World Psychiatric Congress ในภูมิภาคเอเชียที่
ไตหวัน มีนักวิจัยที่เขาจัดทําการวิจัย เรื่องของโรคจิตเภทตั้งแตสมัยเขาหนุมๆตอนนี้เขาอายุ 80 แลว เขา
บอกวาสิ่งที่เขาพบก็คือวาการวิจัยทางดานความรู ความเขาใจใหมๆตลอดเวลา และตอนนี้มีงานวิจัยใหมๆ
ถึงขนาดที่พบวา สามารถปองกันโรคจิตเภทในญาติพี่นองของผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง อยางที่ทานทราบ
โรคจิตเภท คลายกับ Bipolar ซึ่งมีองคประกอบทางกรรมพันธุอยู เขาสามารถที่จะปองกันดวยการใหยาตัว
หนึ่งในขนานต่ํา แลวพบวาลดความเสี่ยงของญาติในการที่จะเปนโรคนี้ใหลดนอยลงอยางมีนัยสําคัญ อันนี้
ก็เปนตัวอยางที่เลาใหฟงวามิติของสิ่งเหลานี้นั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
อยากจะเนนว า ชมรมเพื่อน Bipolar ทําหน าที่เหมือนกับเปนหัวหอกของงานนะครั บ เพราะว า
เนื่องจากในสภาวะที่เปนจริง ธรรมชาติของโรคนี้ทําใหก็มีชวงเวลาระยะยาวที่ทํางานไดตามปกติ ยิ่งมียาที่
ดีมากในปจจุบัน รวมทั้งเราก็มีคําแนะนํา มีการฟนฟูทางดานสังคมจิตใจที่ดีมาก ผูปวยสามารถยืนอยูใน
สังคมไดอย างเต็ มความสามารถไดโดยไมย ากนัก เพราะฉะนั้น ก็ตองถือวาเปน หัวหอกที่จะทําใหสังคม
เขาใจและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผูปวยและญาติราย จะมีผลอยางสําคัญมากเลยตอกลุมโรค
อื่นๆ ไมวาจะเปนโรคซึมเศรา โรคจิตเภท โรคอัลไซเมอร เหมือนกับคนเดินทางคนแรก ในสุภาษิตจีนที่
บอกวา ทางเดินเกิดขึ้นเพราะมีคนเดิน ทานเคยเดินปาไหมครับ คือในปามันไมมีทางเดินเลย มันไมรจู ะไป
ทางไหน แลวก็มีคนกลุมแรกเดินเกิดทางขึ้นมา ก็มีคนกลุมถัดๆไปเดิน ในที่สุดก็เปนทางเดินที่เปนเรื่อง

เปนราวเกิดขึ้นในปา เราก็เหมือนกับคนกลุมแรกที่ทําใหเกิดทางเกิดขึ้น ก็จะมีคนเดินตออีกเยอะในการทีจ่ ะ
เขาใจยอมรับ และก็คุมครองสิทธิของเรา นําไปสูสิทธิของผูปวยอื่นๆเชนกัน
หวังวากิจกรรมเหลานี้จะไดทําใหเราทั้ง 2 ฝาย ทั้งฟากองคกรของผูปวยและญาติ และฟากวิชาชีพ
ไดชวยกันเพื่อที่จะทําใหสมดังเจตจํานง ตอไปก็ไมวาจะเปนเบาหวานหรือ Bipolar ก็สามารถทําใหสังคม
ตระหนักถึงการเจ็บปวยและสิทธิของเรา ความเขาใจเชนนี้ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางสังคมของความ
เขาใจ เราไดผานชวง 2 เดือนนี้ที่เต็มไปดวยบรรยากาศของความรูสึกของความเกลียดชัง ความไมเขาใจ
ระหวางคนที่มีความเห็นทางการเมืองตางกัน สิ่งพวกนี้เปนเหมือนกันหมด ถาเมื่อไหรมนุษยเราอคติตอกัน
ดวยความคิดทางการเมือง ดวยการที่จะมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ เรื่องเชื้อชาติ เรื่องการเจ็บปวย
เราไมมีทางที่จะมีสังคมที่มีคุณภาพได สังคมที่มีคุณภาพได คนทุกคนเหลานี้เขาสามารถที่จะบอกสังคมได
ฉันเปน Bipolar ฉันเปนอนุรักษนิยม ฉันเปนสังคมนิยม ฉันเปนเกย ฯลฯ โดยที่ไมไปทําใหอดติ หรือไป
ทําใหเกิดความเกลียดชัง หรือไปทําใหเกิดความไมสบายใจในสังคม ก็ขอใหเปนเพื่อนรวมทางไปกับ
ทาน ขอบคุณมากครับ

